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Мета курсу – формування комплексу знань, вмінь, навичок та інших 
компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних 
завдань з цієї дисципліни. 

Міжпредметні зв’язки. Для освоєння дисципліни необхідні знання, уміння та 
навички таких дисциплін, як: медична та біологічна фізика, мікробіологія, , фізіологія, 
патоморфологія та патофізіологія, фармакологія та медична рецептура, медсестринство 
у внутрішній медицині, медсестринство в хірургії. Знання, уміння та навички з 
дисципліни необхідні для вивчення клінічного медсестринства в педіатрії, клінічного 
медсестринства у внутрішній медицині, клінічного медсестринства в хірургії. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та 
розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність приймати 
обґрунтовані рішення; здатність застосовувати професійні та правові стандарти в 
повсякденній професійній практиці; здатність розпізнавати й інтерпретувати ознаки 
здоров’я і його змін, хвороби чи інвалідності (оцінка/діагноз), обмежень можливості 
повноцінної життєдіяльності і визначати проблеми пацієнтів при різних захворюваннях 
та станах; профілактична діяльність медичної сестри, направлена на збереження і 
зміцнення здоров’я, попередження захворювань й інформування та навчання пацієнта 
та членів його родини; здатність виявляти зв’язок клінічних проявів захворювань з 
результатами додаткових методів дослідження; здатність планувати та надавати 
сестринську допомогу з орієнтацією на пацієнта. 

Програмні результати навчання: планувати і проводити профілактичні та 
протиепідемічні заходи щодо інфекційних хвороб (за списком 11); організовувати та 
проводити навчання пацієнтів та членів їхніх родин з медичних питань; проводити 
медико-гігієнічну пропаганду; планувати та надавати сестринську допомогу з 
урахуванням методу медсестринського процесу та пріоритетів догляду у досягненні 
здоров’я та незалежності у певного пацієнта; аналізувати та використовувати у 
повсякденній медсестринській діяльності результати сучасних українських та 
іноземних досліджень за професійним спрямуванням. 

Очікувані результати навчання:  
знати: історію розвитку та сучасний стан наукових знань за спеціальністю 

«Інфекційні хвороби», етіологію, патогенез, класифікації, клінічні прояви, критерії 
діагностики, диференціальної діагностики, прогноз, сучасні стандарти діагностики, 
профілактики та лікування, невідкладну допомогу при інфекційних захворюваннях та їх 
ускладненнях, актуальні наукові завдання та проблеми інфектології;  

уміти: проводити діагностику та лікування найбільш поширених інфекційних 
захворювань в умовах стаціонару відповідно до Національних стандартів та протоколів 
з використанням сучасних досягнень науки і техніки; виконувати діагностичні 
процедури та інтерпретувати результати сучасних методів дослідження, здійснювати 
окремі лабораторні та інструментальні дослідження самостійно в межах наукової 
роботи; застосовувати медичні інформаційні технології та медичну літературу у 
діагностиці та лікуванні інфекційних захворювань; 

Зміст навчальної дисципліни: 



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Iсторичні, медичні, соціальні й економічні 
аспекти контрольованих інфекцій в Україні та світі. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ 
ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ В УКРАЇНІ. Статті Конституції України і чинних законів 
України. Основні накази МОЗ України, що регулюють проведення імунопрофілактики і 
туберкулінодіагностики. АКТИВНА ІМУНОПРОФІЛАКТИКА. Основи імунної 
відповіді як результату вакцинації. Основи сучасного виробництва препаратів для 
імунопрофілактики Впровадження вакцин у програми імунізації. Перегляд 
Національного календаря щеплень. Класифікація препаратів для активної 
імунопрофілактики Склад препаратів для активної імунопрофілактики. Шляхи 
введення препаратів для активної імунопрофілактики. Зберігання вакцин та 
анатоксинів. «Холодовий ланцюг». КАЛЕНДАР ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ В 
УКРАЇНІ. Вакцинація за віком. Вакцинація дітей із порушенням Календаря 
профілактичних щеплень. Вакцинація дітей за станом здоров’я. Щеплення, які 
проводять на ендемічних та ензоотичних територіях і за епідемічними показаннями 
.Протипоказання до вакцинації. Побічні реакції вакцинації, їх профілактика. 
Несприятливі події після імунізації ІМУНОПРОФІЛАКТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ 
ХВОРОБ У ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМ СТАНУ ЗДОРОВ᾽Я ТА ПРИ ОСОБЛИВИХ 
СТАНАХ. Вакцинація дітей з алергійними реакціями. Вакцинація недоношених дітей і 
дітей із малою масою тіла при народженні. Вакцинація вагітних. Проведення 
вакцинальної сесії. Пасивна імунопрофілактика.Вакцинація 
мандрівників.Iмунопрофілактика окремих інфекцій. Підвищення кваліфікації 
медичних працівників стосовно навичок спілкування. Використання різних каналів 
інформування. Робота із засобами масової інформації в разі виникнення кризових 
ситуацій. Вакцинальні «міфи» ІМУНОПРОФІЛАКТИКА ОКРЕМИХ ІНФЕКЦІЙ. 
Папіломавірусна інфекція Вітряна віспа. Грип. Гепатит А. Гепатит В. Дифтерія. 
Епідемічний паротит Жовта гарячка. Кашлюк. Кір. Кліщовий енцефаліт. Краснуха. 
Менінгококова інфекція. Правець. Поліомієліт. Пневмококова інфекція. Ротавірусна 
інфекція. Сказ. Туберкульоз. Hib-інфекція.. Черевний тиф. Герпесвірусна інфекція. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 135 
годин, у тому числі 50 годин аудиторних навчальних занять і 85 годин самостійної 
роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
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